
Pályázati Hirdetmény

A(z) Coop Szeged Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000275, székhely: 6721 Szeged,, Szent István tér
16.., levelezési cím: 6721 Szeged,, Szent István tér 16..), mint a(z) Bedő FA-HÁZ Kft. „f.a”
(cégjegyzékszám: 14-09-303646, székhely: 8700 Marcali, Noszlopy utca 112.) Kaposvári
Törvényszék . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a1/I.. Fpk. 14 - 13 - 000213/3.
Cégközlönyben 2015. április 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.
A pályázat adatai:

 A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P18128

 A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2015. április 23. 00 óra 00 perc
 A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. május 8. 00 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 135 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az áfa nélküli irányár 5%-ának
megfelelő ajánlati biztosíték befizetése a Bedő FA-HÁZ „fa” FONTANA CREDIT
Takarékszövetkezetnél vezetett 57400217-11135560-00000000 bankszámlájára a pályázat
benyújtásának időpontjáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára
nem kamatozik, a nyertes ajánlattevő ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Anyagkészlet (külön lista szerint)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 700 000 forint.

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak április 24-én
reggel 10 és 10:30 óra között a Kft. „fa” székhelyén megtekinthetőek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés módja banki átutalás, amelynek a
szerződéskötést követő 15 napon belül meg kell történnie. A teljes vételár kiegyenlítése a
birtokba lépésnek a feltétele. Részletfizetés nem lehetséges.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15
munkanapon belül kerül sor.

https://eer.gov.hu/palyazat/P18128


 bekezdés szerinti részletes feltételek: 17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) A
pályázatokat kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (https://eer.gov.hu) keresztül
lehet benyújtani. A pályázat benyújtására kizárólag regisztrált felhasználóként van lehetőség. A
pályázat benyújtása a pályázati dokumentáció minden oldalának aláírt, adószámmal rendelkező
személy vagy szervezet esetében pedig bélyegzőlenyomattal is ellátott szkennelt változatának
az EÉR felületére történő feltöltésével történik. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy
ajánlatát a beadási határidőtől számított 40 napig fenntartja. A pályázatnak tartalmaznia kell: -a
vevő nevét, azonosító adatait, -az ajánlati vételárat és a megfizetés módját és -a megajánlott
áfával növelt vételár fedezetének igazolását, melyek egyértelműen bizonyítják, hogy a
megajánlott vételárra a fedezet rendelkezésre áll. Érvényes és eredményes értékesítés esetén a
felszámoló az EÉR internetes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító
számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az
elővásárlásra jogosultak megkereséséről.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: 
https://eer.gov.hu/palyazat/P18128/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/jogszabaly/A1400017-P12-5.html
https://eer.gov.hu/palyazat/P18128/tetelek.pdf

